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GAMIFIED!

KaiECO
“Tác động của tiền điện tử đối với 

ngành tài chính và ngân hàng sẽ tương 

tự như tác động của email đối với 

ngành bưu chính và viễn thông.”
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Giới thiệu về KaiECO

KaiECO là từ viết tắt của Kai Ecosystem. Kai Ecology là 

một dự án nhằm cung cấp các nền tảng đa dạng dành

cho các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử

đang tìm kiếm những cơ hội khác nhau trong thế giới

tiền kỹ thuật số này. KaiECO và KaiDHT là hai token 

chính sẽ giúp vận hành toàn bộ hệ sinh thái. Hai token 

này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư những gì họ yêu 

thích nhất trong thế giới tiền điện tử, nhà đầu tư có thể

kiếm tiền tự động thông qua farming hoặc staking, cũng

có thể sưu tập và tạo ra các NFT cho riêng mình, cùng

kiếm tiền và giải trí với các trò chơi có độ phân giải cao.
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KaiECO

Nhiệm vụ

Trao cơ hội đến những nhà đầu tư nắm giữ

token để giao dịch các tài sản kỹ thuật số thông

qua thị trường tiền mã hóa.

Giới thiệu mọi nhà đầu tư đến thế giới phân 

quyền.

Giảm mọi rào cản để tiếp cận đến hệ thống tài

chính tiên tiến hơn.

01

02

03

04
Cung cấp nhận thức về các công dụng vô hạn

mà tài sản kỹ thuật số có thể mang lại.
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Thực Trạng

Hầu hết các token meme không có bất

kỳ ứng dụng nào cũng như không mang

lại lợi ích đóng góp cho cộng đồng. Một 

số chỉ được thổi phồng lên nhờ những 

người nổi tiếng và những nhân vật có

tầm ảnh hưởng mà không có bất kỳ tầm

nhìn chiến lược nào để ứng dụng chúng. 

Điều đó khiến hầu hết các nhà đầu tư 

mất trắng vốn mà không thu được bất kỳ

khoản lợi nhuận.

Giải Pháp

kaiECO và kaiDHT được phát triển với mục 

đích duy nhất là trở thành các token chủ chốt

cho toàn bộ hệ sinh thái Kai. Đây là hệ sinh thái

độc quyền và vui nhộn vì chúng tôi đang tạo ra

một môi trường năng động, nơi người dùng có 

cơ hội giao lưu hoặc cạnh tranh với nhau bằng 

cách đặt cược trong các giải đấu. Người dùng 

cũng có thể farm token, kiếm phần thưởng 

thông qua stake, chăm sóc và nhân giống chó 

con và bán chúng hoặc tranh đấu với nhau. 

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh 

và thân thiện.
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KaiECO | KaiDHT Tokens
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$KAIECO và $KAIDHT là các defi token do cộng đồng thúc đẩy. 

Giá của chúng được kiểm soát hoàn toàn bởi cộng đồng. Hai token

này nắm giữ nhiều chức năng trong toàn bộ hệ sinh thái Kai. Chúng

kết hợp chặt chẽ với nhau, đưa các nhà đầu tư đến những gì họ 

mong đợi nhất trong thế giới tiền mã hóa, cùng kiếm tiền bằng cách 

farming và staking hoặc thu thập và sáng tạo NFT hay thậm chí chỉ 

muốn chơi cho vui hoặc chơi để kiếm tiền với nhiều game có độ 

phân giải cao.

Chúng sẽ được hỗ trợ trên các mạng lưới của binance smart chain 

(BSC) hoặc ethereum (Eth).



Cơ chế giao dịch KaiECO

6% của mỗi giao dịch mua, 

chuyển và bán được phân 

phối lại cho mọi nhà đầu tư

đang nắm giữ. Chúng sẽ ở 

dạng BUSD đối với mạng 

BSC và USDT trên mạng 

ETH. Nắm giữ càng nhiều

KaiECO càng nhận được

nhiều phần thưởng lớn.

4% của mỗi giao dịch mua, 

chuyển và bán được đưa vào 

bể thanh khoản (LP). Điều này 

là để duy trì giao dịch và sẽ 

luôn có thanh khoản trong 

pool.

3% của mỗi giao dịch sẽ được 

thực hiện và chuyển đổi sang 

BNB hoặc ETH và được lưu 

trữ trong contract. Từ đây, 

chúng tôi thiết lập một contract 

để tự động mua lại token và

gửi chúng vào ví burn. Tất cả

token được mua lại sẽ không

được tính vào cung lượng lưu

hành.
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Cơ chế giao dịch KaiDHT

Token này được sử dụng để

trao đổi, buôn bán vũ khí, các

vật phẩm trong game. Đây là

một token giới hạn đặc biệt, 

sẽ không có bất kỳ sự kiện

burn hoặc giảm nguồn cung

nào cho KaiDHT. 

8% trong mỗi giao dịch mua, 

chuyển và bán đều sẽ được

đưa vào bể thanh khoản. Điều

này nhằm đảm bảo duy trì

giao dịch và luôn có thanh

khoản trong bể.

2% trong mỗi giao dịch sẽ

được chuyển vào quỷ

marketing của nhóm phát triển. 

Hỗ trợ nhóm trong việc quảng

bá dự án đến cộng đồng.
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KaiECO ỨNG DỤNG

Chợ NFT
Sáng tạo NFT và bán chúng

trên nền tảng của chúng tôi. 

Bạn cũng có thể làm ra một

bộ sưu tập của riêng mình.

Staking
Stake token của bạn để

kiếm thêm nhiều token 

nhằm tối ưu hóa lợi nhuận

Tương lai (TBA)
Nhiều dự định khác sẽ

được thông báo sau trong

tương lai.

Games
Chơi game và chiến thắng

để nhận nhiều token và

phần thưởng lớn. Hiện tại

chúng tôi đang phát triển 3 

game dẫn đầu dự án với

nhiều lối chơi độc đáo
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KaiGAMES

Kai LEGENDS

Kai PUPPIES

Kai FIGHT

- Game nhập vai 1 người chơi

- Game tổ đội tác chiến

- Game đối kháng pvp
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Loạt game của KaiECO
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Dự án KaiECO ban đầu sẽ có vốn hóa thị trường rất thấp

nhưng giá trị cũng như tính ứng dụng của chúng trong dự

án sẽ đa dạng hơn so với các dự án khác.

01. Vốn hóa thấp | Tiềm năng lớn

Nhà đầu tư sẽ kiếm được BUSD hoặc USDT chỉ bằng việc

nằm giữ token. 6% trong mỗi giao dịch sẽ được chuyển

thành BUSD or USDT và phân phối cho các nhà đầu tư

khác phụ thuộc vào số lượng token họ đang nắm giữ.

02. Cơ chế phần thưởng

KaiECO tokens (KaiECO and KaiDHT) sẽ được ứng dụng triệt

để và đa dạng trong Hệ sinh thái Kai. Theo thời gian, nguồn cung 

KaiECO sẽ được burn dần trong khi nhu cầu lại tăng lên.

03. Tính ứng dụng cao

KaiECO tokens có một công cụ mua lại mà khi được kích hoạt, 

contract sẽ tự động mua token và gửi các token đó đến địa chỉ burn.

04. Cơ chế mua lại
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Tại sao bạn nên

Đầu tư vào KaiECO ?



Giá trị của dự án KaiECO

Chuyên nghiệp

Luôn nỗ lực để tạo ra những

giá trị tốt nhất cho dự án .

Trung thực Quyết tâm

Chúng tôi luôn tập trung hoàn

thành mục tiêu của dự án

Luôn trung thực và đặt nhà

đầu tư lên hàng đầu

“Chúng tôi luôn đổi mới tầm 

nhìn để mang lại nhiều giá trị 

hơn trong tương lai”
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KaiECO

Nhóm phát triển

Chúng tôi tạo ra dự án này nhằm tạo ra một môi

trường năng động, đa dạng và sáng tạo, giúp nhà

đầu tư có thêm một lựa chọn kiếm tiền cho kế

hoạch của bản thân. Chúng tôi quyết tâm mang

lại những giá trị tốt nhất có thể.

Điều hành

Krypton AAT

Điều hành phát triển dự án. 

Luôn đổi mới và cải thiện tầm

nhìn của bản thân

Nhà sáng lập

Crypto Sniper

Người sáng lập nên dự án. Đơn

giản và thích giúp đỡ mọi người
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Nhóm phát triển

Lil Walt
Phát triển kinh doanh

Chúng tôi là một nhóm chuyên nghiệp

Nhóm cam kết mang lại những điều tốt nhất cho các nhà đầu tư. Chúng tôi chuyên nghiệp và luôn cố gắng hết sức để đáp 

ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư. Họ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hàng đầu và đảm bảo sự hài lòng của mọi

người.

KaikenMan
Chỉ đạo phát triển

DawgFather
Marketing

KaiSoldier
Phát triển kỹ thuật
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Nhóm phát triển

DissumSauce
Truyền thông

Chúng tôi là một nhóm chuyên nghiệp

Nhóm cam kết mang lại những điều tốt nhất cho các nhà đầu tư. Chúng tôi chuyên nghiệp và luôn cố gắng hết sức để đáp 

ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư. Họ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hàng đầu và đảm bảo sự hài lòng của mọi 

người.

KrazyFlip
Quản trị Telegram

I Like Moon
Thiết kế đồ họa

TTM
Chiến lược phát triển
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Các điều kiện tổng quát của KaiECO

Cam kết bảo mật Chính sách cookieĐiều khoản

Bản quyền Liên hệ hỗ trợTừ chối trách nhiệm
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Cảm ơn các

bạn đã đọc
...Hẹn gặp lại trên mặt trăng nhé !!


